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De funrun voor scholieren tijdens het Koekangerfeest
was door het schuimkanon een groot succes.

Kerkdiensten
Gereformeerde kerk Vrijgemaakt,
diensten in de protestantse kerk, Koekange
25 juni

11.00 uur

Ds. E. Meijer

15.30 uur

Ds. v. Rijswijk

Bergentheim

Gereformeerde kerk, Berghuizen
25 juni

9.30 uur

Ds. C.J. Schorer

IJhorst

2 juli

9.30 uur

Ds. J.W. Muis		

Avondmaal

Protestantse Gemeente Koekange
25 juni

9.30 uur

Dhr. C.F. Dees

Meppel

2 juli

9.30 uur

Ds. H.E.J. de Graaf		

HA

vanGijsselComputers
Hendrik Jan
Mr. Harm Smeengeweg 15
7958 RH Koekange

Voor:

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag, ook in de avonduren
m.u.v. woensdagmiddag en -avond
Koekangerdwarsdijk 9 ~ 7958 SP Koekange
Telefoon 0522 45 25 10 ~ Mobiel 06 36 50 19 13
www.kapsalongejanca.nl

Aandacht geeft kwaliteit
2

Reparatie
en
Verkoop
van
Pc’s en laptops

Ma t/m vrijdag op afspraak
Za. van 10:00 tot 16:00 geopend
www.vangijsselcomputers.nl
Bel voor een afspraak:
06-25135357
0522-451944

Stukje Natuur ringmus
Als onderdeel van mijn studie biologie aan de Universiteit van Wageningen
heb ik in 1981 een gedragsonderzoek gedaan bij huismussen. Zo’n onderzoek bestaat niet alleen uit het daadwerkelijke kijken naar het gedrag van
de betreffende vogels, maar deels ook uit een literatuuronderzoek. Het is
immers altijd zinvol te weten wat andere onderzoekers inmiddels gevonden
hebben. In de door mij gevonden literatuur kwam niet alleen de huismus aan
bod, ook de nauw verwante ringmus kwam figuurlijk voorbijgevlogen. Een
vergelijking in het gedrag tussen verwante soorten kan in een gedragsonderzoek een onderdeel zijn.
Zo kwam in meerdere onderzoeken naar voren dat de huismus vaker in het
midden van bebouwing broedt en de ringmus vaker aan de randen daarvan.
Voor mijn onderzoek heb ik mij echter uitsluitend op huismussen toegelegd.
Immers ringmussen ontbraken in het onderzoeksgebied. Toen ik onlangs
eens over de Kerklaan naar Kuiper fietste, viel mij ineens op dat van een aantal nestkasten in de rij bomen aan de noordzijde van deze straat er meerdere
door ringmussen bezet waren. Die bomenrij staat min of meer aan de rand
van ons dorp, terwijl op de huizen tegenover deze bomenrij huismussen te
horen waren. Dat beide mussensoorten zich op kleine schaal zo “perfect”
volgens de boekjes gedragen, vind ik wel heel bijzonder.
Dit verschil in gedrag is niet het enige waarin de twee soorten afwijken. Zo
broedt de ringmus vaker in nestkasten en vertoont de ringmus trekgedrag.
Dit laatste is iets dat de huismus nagenoeg nooit vertoont. Hij blijft vrijwel
zijn hele leven in hetzelfde gebied. Verder komt de ringmus, relatief gezien,
meer voor op het platteland en eet hij meer insecten. Qua uiterlijk lijken ze
veel op elkaar, maar er zijn wel verschillen. Bij de ringmus is het verenkleed
van het mannetje en vrouwtje identiek. Daarbij beschikken beide geslachten over een bruine kruin (die is grijs bij de huismus) en witte wangen met
daarin een zwarte vlek. Dit geeft de indruk van een klein ringetje. Vandaar
zijn naam.
Paul Mentink (paul@paulmentink.nl)

dé uitvaartverzorger met respect

Uitvaartzorg voor alle
verzekeringen
o.a. Memento Mori
Ruinerwold

T 0522 - 70 30 00
www.uitvaartverzorgingkiers.nl
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Duurzaam wonen ervaren tijdens een thematour in de Wijk
Voor iedereen die op zoek is naar specifieke kennis over energiebesparende
maatregelen organiseert de Nationale Duurzame Huizen Route thematours.
Op vrijdagmiddag 23 juni is de thematour ‘Duurzaamste huis van Drenthe’ in
de Wijk. Familie Bulder laat tijdens de rondleiding haar energiepluswoning
zien. Er is plek voor dertig geïnteresseerden om met de tour mee te gaan en
meer te leren over energie opwekken.
Huiseigenaren Henk en Jessica Bulder wonen sinds dit jaar in deze nieuwbouwwoning. Schuimbeton vormt de fundatie van het huis, dat opgebouwd
is uit houtskelet en geïsoleerd met natuurlijke materialen. Regenwater wordt
hergebruikt en een warmtepomp zorgt voor de warmte in huis. Kortom, er
zijn ontzettend veel duurzame toepassingen te ontdekken tijdens de thematour ‘Duurzaamste huis van Drenthe’ op vrijdagmiddag 23 juni om 16.00
uur in de Wijk. Deze thematour wordt georganiseerd in samenwerking met
Drenthe In Transitie. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven op www.
duurzamehuizenroute.nl.
Thematours in Drenthe
Bezoekers zijn enthousiast over hoe ze op weg worden geholpen, zo blijkt
ook uit een reactie over eerdere thematours: “We werden warm ontvangen
door de familie en zij vertelden op een duidelijke wijze over de overwegingen en keuzes die zij maakten.” Tijdens de thematours krijgen de deelnemers een goed beeld van de duurzame mogelijkheden. Het is een uitgelezen
kans om in de praktijk te ervaren hoe bijvoorbeeld een energieneutraal huis
woont of hoeveel geluid een warmtepomp daadwerkelijk maakt.
In samenwerking met Drentse gemeenten organiseert de Duurzame Huizen
Route meerdere thematours in juni. Op zaterdag 24 juni de thematour
‘Energiepluswoning’ in Coevorden. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven
op www.duurzamehuizenroute.nl.
Volgende editie Nationale Duurzame Huizen Route
De thematours zijn bedoeld voor mensen die op zoek zijn naar verdieping
van hun kennis. Daarnaast kunnen huiseigenaren zich laagdrempelig oriënteren op duurzaam bouwen en wonen tijdens de 5e editie van Duurzame
Huizen Route op zaterdag 4 en 11 november 2017. Enkele honderden huiseigenaren openen hun deuren voor iedereen die zelf aan de slag wil gaan
met duurzaam wonen.
Het delen van kennis en ervaringen gaat 365 dagen per jaar door via de
digitale huizenroute. Belangstellenden kunnen online vragen stellen aan
huiseigenaren.
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Bel ons vrijblijvend voor al uw

Bouwbedrijf KRALE
Weerwilleweg 20 - Koekange
Telefoon 0522 - 45 12 03 / 06 - 54 90 31 57

NIEUWBOUW
VERBOUW
ONDERHOUD

Hugo Veldman en Peter Pruntel
Wolddijk 25
7961 NA Ruinerwold
T. 0522 - 47 53 07
E. info@rietdekkersbedrijfschipper.nl
W. www.rietdekkersbedrijfschipper.nl

Prins Bernhardlaan 2
Prins Bernhardlaan 2
7958 SH Koekange
7958 SH Koekange
06-43994277 / 0522-472442
06-43994277 / 0522-472442
www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl
www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl
aanleg - onderhoud - renovatie - bestrating - tuinhout
aanleg - onderhoud - renovatie - bestrating - tuinhout
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HOVENIER

Word je beïnvloed door stemmingen van anderen?
Verdraag je slecht fel licht, sterke geuren, grove
weefsels of harde geluiden?
Concentratieproblemen?
Last van kriebelende stoffen of etiketten?

Ontwerp, aanleg en onderhoud

?

Voor aluinzorg
uw t

(

..

Misschien ben jij
wel hooggevoelig!

Lezing over hooggevoeligheid en beelddenken

Van last naar kracht, van hoofd naar hart
Denk je dat je hooggevoelig bent? Of je kind? Twijfel je?
Dan ben je van harte welkom op de lezing die ik hierover geef.
Datum: donderdag 6 juli 2017
Adres: Weidelint 26 in Nijeveen
We beginnen om 19.30 uur. Kosten: € 10,00 p.p. incl. koffie/thee
Deelnemen kan door een mail te sturen naar: ike@mille-pattes.nl

Roelof Westert
Koekangerdwarsdijk 9
7958 SP Koekange
Mobiel 06-44167477
www.hovenierroelofwestert.nl

coaching vanuit het hart

Voor informatie: 0522 490663 | ike@mille-pattes.nl | www.mille-pattes.nl

K. Bakker
schilders en afwerkingsbedrijf

  

- erkend APK station
- in- en verkoop auto’s
- onderhoud en reparatie
van alle merken auto’s
- aircoservice

  
  

5-15-*4

Dorpsstraat 33

Koekange

Tel. 0522-451252

---------------- schilders.koekange.com ----------------

Voor  uw    
binnen-‐  en  buitenschilderwerk  
wandafwerking  
plaatsen  van  isolerende  beglazing  

Dorpsstraat 17
7958 RK Koekange

T. 0522 451748
F. 0522 452687

E. info@autobedrijfslagter.nl
S. www.autobedrijfslagter.nl
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vraag  vrijblijvend  prijsopgave  
6%  b.t.w.  tarief  
06-‐12362374  
  schilders@koekange.com  

Uitslag jaarmarkt “Raad de plaat”
Op de braderie van woensdag 14 juni, hadden wij ‘Raad de plaat’. Dit bleek
niet voor iedereen een makkelijke opgave!
Van alle deelnemers die mee hebben gedaan waren er 5 juiste formulieren
ingevuld. Hieruit hebben wij een winnaar getrokken.
De winnaar is Lammie Buiter, Oshaarseweg 64. Van harte gefeliciteerd!
Op  de  braderie  van  woensdag  14  juni,  hadden  wij  Raad  de  plaat,  dit  bleek  niet  voor  iedereen  een  makkelijke  opgave!  
Van  alle  deelnemers  die  mee  hebben  gedaan  waren  er  5  juiste  formulieren  ingevuld.    Hieruit  hebben  wij  een  
Zij heeft de waardecheque van 25,00 euro ontvangen. Hieronder nog de
winnaar  getrokken.  
foto’s en de antwoorden.
De  winnaar  is  Lammie  Buiter,  Oshaarseweg  64.  Van  harte  gefeliciteerd!  
Uitslag  jaarmarkt  “Raad  de  plaat”  

Zij  heeft  de  waarde  cheque  van  25,00  euro  ontvangen.  Hieronder  nog  de  foto’s  en  de  antwoorden.  
Iedereen  bedankt  voor  de  deelname.  
Iedereen bedankt voor de deelname.
Belangenvereniging  Koekange  e.o.  

Jeu  de  boules  baan  aan  de  Sleedoorn  

Belangenvereniging Koekange e.o.

Voetpad  langs  de  Meidoorn  

Schelpenpad  achter  de  Berke  

  Bordje  aan  de  kerk  aan  de  Kerklaan  

Bord  van  de  Kuiper  aan  de  Dorpsstraat  

  Stopbord  aan  de  Mr.  Harm  Smeengeweg  

Korfbalmand  aan  de  Elzen  
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Lekker en gezond eten zonder zelf te koken?
Bestel uw maaltijd bij Maaltijdservice Thuis!
Dagelijks keuze uit vers bereide maaltijden.
1x in de week of iedere dag,
zonder abonnement.
Warm of koelvers thuisbezorgd vanuit de
keukens in Ruinen, Havelte en Dwingeloo.

Maaltijdservice Thuis
www.zzwd.nl

Dwingeloo, De Weyert, T. 088-9684028
Havelte, De Molenhof, T. 088-9684048
Ruinen, loc. Jan Wierengaweg, T. 088-9684067

Hoveniersbedrijf

Eggeweg 8
7958 PL Koekange
Tel. 0522 - 451280
06 55 13 13 96

Tuin -aanleg
-onderhoud
-ontwerp
Sierbestrating
Het tuincentrum is alleen op zaterdag geopend.
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Ondernemers Vereniging Koekange in een ‘Nieuw Jasje’
De Ondernemers Vereniging van Koekange (OVK) heeft enige tijd geleden het
plan opgevat om de huidige vereniging nieuw leven in te blazen. Hiervoor is
de hulp in geroepen van MKB-Noord.
Afgelopen voorjaar hebben een 150-tal ondernemers in Koekange en omstreken een brief ontvangen waarin werd aangegeven, dat de Ondernemers
Vereniging plannen voor vernieuwing heeft. In de brief stond ook een oproep
of er ondernemers bereid waren om samen met het MKB-Noord te kijken naar
de nodige stappen voor de vernieuwing.
Hierop hebben zo’n tien ondernemers gereageerd.
En nu is deze groep vrijwilligers gestart met een drietal sessies, bijgestaan
door een gespreksleider van MKB-Noord.
In de eerste verkennende ronde werd besproken hoe de situatie nu is, en
wat een nieuwe vereniging nu eigenlijk wil (of, juist niet meer wil) en waar
zij voor staat.
In de tweede gespreks-discussie-sessie werden de grote lijnen van de structuur en thema’s voor de nieuwe vereniging besproken en omschreven (nog
niet vast gelegd).
De structuur betreft de omschrijving van taken van (bijv.) de voorzitter, de
secretaris enz., de financiële opbouw, en beschrijft de doelstelling van de
nieuwe vereniging, maar ook zaken als lidmaatschapcriteria.
Enkele thema’s die reeds voorgesteld zijn, maar verder uitgewerkt moeten worden zijn: Betrokkenheid (bij het dorp) vergroten, Informatie delen,
Gesprekpartner zijn met de gemeente, Vertegenwoordiging van al onze
ondernemers, Gezelligheid....
De derde sessie was bedoeld, om de uitkomsten in een gezamenlijk plan van
aanpak, en een inhoudelijke invulling van de activiteitenagenda te gieten.
We zullen u zoveel mogelijk van de vorderingen op de hoogte proberen te
houden.
Zijn er vragen of opmerkingen? Mail: ovk.koekange@gmail.com

URZO
WONINGINRICHTING
Damesmode
Slaapcomfort
PROJECTINRICHTING
Bedrijfskleding

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECTSTOFFERING

Regenkleding

Noteboomstraat 7
Huishoudtextiel
7941tel.XD
Meppel
05220 - 61022
T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl
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VOEDING ALS MEDICIJN
__________________________

___________________________________

Heb jij last van:
• Verhoogde bloeddruk
• Verhoogd cholesterol
• Schommelende bloedsuikerspiegel
• Vermoeidheid
• Prikkelbaredarmsyndroom
• Huidproblemen
• Overgewicht
• Candida

HAIR
FASHION
KOEKANGE

______________________
_____
IK _____
KAN
JE_____
HELPEN!
_____

Met advies en persoonlijke
begeleiding. Kijk voor meer
informatie op mijn website
of bel voor een afspraak.
Annemieke Meester
Koekangerdwarsdijk 2
(0522) 452021

WWW.MEESTERVOEDINGSADVIES.NL

maandag gesloten
dinsdag
8:30-12:00
woensdag 8:30-12:00
donderdag 8:30-12:00
do avond 18:30-21:30
vrijdag
8:30-12:00
zaterdag
8:00-12:00

en 13:00-17:30
en 13:00-17:30
en 13:00-15:00
en 13:00-17:30

Hairfashion Koekange
Dorpsstraat 17, 7958 RK Koekange
0522 - 45 26 49

Cabaretière Hiske Schipper verrast publiek Theaterkuil
Op zondag 18 juni opende cabaretière Hiske Schipper het seizoen van
Theaterkuil De Falieberg. Zo’n 90 belangstellenden verraste ze met haar
geestige liedjes, absurde thema’s en herkenbare sketches. Ook gevoeliger
onderwerpen als dementie en leerproblemen bracht ze ten tonele met een
flinke kwinkslag.
‘’Het leven is als een sprookje, nou ja, bijna dan. Op een mooie dag als
vandaag en met een voorstelling met vooral vrolijke nummers en grappige
verhalen wil ik het publiek blij naar huis laten gaan. Met mijn eerste lied gaat
dat alleen niet zo lukken’’, zo begon Hiske haar voorstelling. Als docente
Nederlands haalt Hiske Schipper veel inspiratie uit haar dagelijks leven voor
de klas. Ze won in 2011 de jury- en publieksprijs op het Groninger Studenten
Cabaret Festival.
Zondag 9 juli: Falieberg Festival
De volgende activiteit van stichting Theaterkuil De Falieberg is het Falieberg
Festival op zondag 9 juli tussen 11.00 en 17.00 uur. Een hele dag vol
muziek, cabaret, theater en andere vermakelijke acts tussen de bomen van
het Faliebergbos.
Meer informatie is te vinden op www.theaterkuilfalieberg.nl en de
Facebookpagina https://www.facebook.com/theaterkuil.
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Donaties op jaarmarkt door Rabobank
Kinderclubwerk Koekange ontvangt € 127,00 van de Rabobank en
Dagactiviteiten Hof van Koekange ziet een cheque van € 123,00 tegemoet.
Tijdens de jaarmarkt konden bezoekers van de kraam van de Rabobank
kegels omgooien en zo munten verdienen. De munten konden geschonken
worden aan één van de goede doelen: Het Kinderclubwerk Koekange en
Dagactiviteiten Hof van Koekange.
Er zijn in totaal zijn maar liefst 972 munten verdiend. En dat heeft geresulteerd in bovengenoemde mooie bedragen!
Voor informatie betreffende het aanvragen van sponsoring en donaties:
https://www.rabobank.nl/lokale-bank/meppel-staphorst-steenwijkerland/
sponsoring/

info@schildersbedrijfstoffer.nl

Prinsesseweg 10
Koekange
M 06 509 382 66
T 0522 45 20 06
11

Quizvragen en -antwoorden Historische Vereniging
de Wijk-Koekange (Jaarmarkt)
1 In welk jaar werd de weg van Koekange naar de Wijk verhard? 1875.
2 Wanneer werd de laatste korenmolen van Koekange afgebroken? 1962.
3 Bij de sloop van de molen vond men diverse ingekerfde rijmpjes, zoals
(vul aan) Krimpende winden en Koekanger vrouwen………… zijn nimmer
te vertrouwen.
4 In welk jaar werd de autosnelweg Eursinge-Meppel geopend? 1963.
5 Wanneer werd de spoorlijn Meppel-Groningen in gebruik genomen? 1 mei
1870.
6 Het eerste postkantoortje van Koekange stond... Aan de Koekangerdwarsdijk.
7 Wanneer werd het dorpshuis ‘’De Schakel” geopend? 12-06-1969.
8 Vroeger was de trekschuit een populaire vervoermiddel.Hoe noemde men
dit schip? Snikke.
9 In welk jaar werd het zwembad in de Wijk geopend? 1975.
10 Wat is de naam van het periodiek dat door onze vereniging wordt
uitgegeven? ’t Olde Karspel.
Eerste prijs: Mevrouw L. Lopers-de Vries.
Tweede prijs na loting: de heer L.J. Nijmeijer.

“Ik help
u graag bij
een goed
afscheid.”
Mijn naam is Roelof van der Veen, ik ben
uitvaartverzorger voor Yarden in Meppel
en omstreken. Uit ervaring weet ik dat een
betekenisvolle manier van afscheid nemen
helpt bij het rouwproces. Daarom ondersteun
en inspireer ik u bij het organiseren van een
begrafenis of crematie. U kunt mij bellen op
0522 251939.
Yarden Uitvaartzorg Reestdal.
Wilt u een overlijden melden? Bel dan
0800 8192 (24 uur per dag). www.yarden.nl
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ERKEND TOTAALINSTALLATEUR
WATER- EN GASINSTALLATIES
ELEKTRISCHE INSTALLATIES
DUURZAME INSTALLATIES
EPDM DAKBEDEKKING
ZINK- EN KOPERWERK
LEVENSBESTENDIG WONEN
AIRCO & VENTILATIE
LANGEDIJK 2
7958 PJ KOEKANGE
SERVICE & ONDERHOUD

Textieldruk
en borduren
Ontwerp | Druk | Print | Reclame

www.kleen.nl

Actie Appelmoes 2017
De appels vallen dit jaar voor……… zwembad De Slenken
In 2016 bracht Actie Appelmoes ruim € 500 op voor de voedselbank. Dit
jaar gaan we weer aan de slag en willen we de opbrengst schenken aan
Zwembad de Slenken. Het zwembad is dit jaar voor het eerst in beheer van
een stichting i.p.v. in bezit van de gemeente, zij kunnen wel een extra steuntje gebruiken. Voor de zomer komt er een airtrampoline die mede door de
bijdrage van de komende Actie Appelmoes aangeschaft kan worden.
Samen met Marian Terbeije, Barbara v.d. Brink en Pauline Hofstra organiseert
Marry Germs deze actie opnieuw. Onze doelen zijn:
- voedselverspilling tegen te gaan door van “verloren” appels appelmoes te
maken;
- mensen met elkaar in contact brengen door samen te plukken, schillen en
koken om zo het gemeenschapsgevoel te vergroten;
- iedereen mee laten doen met grote of kleine taken, van jong tot oud;
- met vereende krachten een gemeenschappelijk, regionaal doel steunen.
Heeft u een appelboom met appels in de tuin waar u niets mee doet laat het
ons weten, eventueel helpen wij met plukken.
Van 7 september tot 13 oktober gaan we wekelijks een middag of ochtend
schillen/koken in kleine groepen. Iedereen die ons wil helpen is van harte
welkom.
Lege glazen potten met metalen deksels zonder etiket kunt u weer deponeren in de bak aan de Prof. Blinkweg 18 te De Wijk en in IJhorst in de bak bij
Kroko, Heerenweg 42.
Als u mee wilt helpen met plukken, schillen, koken of andere hand- en spandiensten, meld het ons. Door suiker te doneren of voor iets lekkers te zorgen
bij de koffie kunt u ons ook helpen.
Voor opgave of meer informatie kunt u mailen met appelmoesactie@hotmail.
com. Bellen kan ook naar Barbara v.d. Brink 0522-440384 of Marry Germs
0522-440547.
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Party service
H. Koetsier Dorpsstraat 26 Koekange T 0522-451331

www.sparkoekange.nl
WAT JE DICHTBIJ HAALT,
IS LEKKER.
Bezorgen is natuurlijk ook mogelijk.

Voor barbecue, warm of koud buffet,
partytenten, servies, tapinstallatie
ALLES OP HET GEBIED VAN THUIS SERVICE,
VOOR ELK FEESTJE
Zomerzangavond Kerk in Actie
Zondagavond 2 juli 19.00 uur is er weer de jaarlijkse Zomerzangavond in de
kerk van Berghuizen. We zingen met elkaar een uurtje bekende christelijke
liederen, begeleid door Jan Buiter op het orgel en met medewerking van
het ‘Combo’, afgewisseld met teksten en gedichten. Er wordt een collecte
gehouden voor het project van Kerk in Actie: Duurzame landbouw in Noord
Kameroen.
Grote delen van Afrika hebben te lijden onder droogte. In Kameroen is de
situatie nog redelijk goed, maar de boeren hebben wel steun nodig. Als
werkgroep Kerk in Actie van de gezamenlijke kerken Ruinerwold/Berghuizen
hebben we ons voor twee jaar verbonden aan dit project met een jaarlijks
bedrag van € 1000,-. Deze Sing-In is een mooie manier om stil te staan bij
de verbondenheid met mensen wereldwijd. Het thema van de liederen is:
Geloof, hoop en liefde.
Ds. R. Kloosterziel

Te k o o p , g e v o n d e n e . d .
Rits stuk?
Voor alle kledingreparaties en aanpassingen Margreet Scheeringa,
Pr. Bernhardlaan 8, Koekange. Tel. 06 23 14 52 60.
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Informatie
Alarmnummer:
Huisartsenpost Meppel:

112
0900-1120112

Huisartsenpraktijk Koekange
De Meidoorn 16-15, 7958 NB Koekange
Tel. 0522-451236 (spoed, assistente en herhaalmedicatie via keuze-menu)
Website: www.koekange.praktijkinfo.nl (ook voor e-consult en herhaalmedicatie)
De praktijk is dagelijks geopend van 8-17 uur.
De apotheek is dagelijks geopend van 8-12 uur en van 15-17 uur. Pauze van
10.15-10.30 uur.
Aanvragen herhaalmedicatie kan via de website, de receptenlijn en de brievenbus voor bij De Meidoorn 16. Als deze voor 15 uur aangevraagd is ligt
deze de volgende werkdag vanaf 11 uur voor u klaar.
Stichting Kleine Nodenhulp Maaltijdvoorziening
Koekange R. Kraal tel. 0522-451224 - De Wijk R. Klomp tel. 0522-442964
Elkenain Bewindvoering geeft rust aan mensen die door omstandigheden
hun financiële zaken niet meer zelf kunnen regelen.
Kolderveen 26C - Nijeveen - T 0522 76 90 51 - Bezoek op afspraak.

STICHTING DORPSHUIS



l

D

hake
c
S
e








ook voor sanitair
 



en onderhoud CV-ketel



Prinses Margrietlaan 1




Hilco Scheper

7958 SB Koekange

Telefoon: 0522-451595
Voor reserveringen: Jennie Zwiers
De Schakel 06 29401859
Voor ‘t Hofje 06 52145686

Eggeweg 30		
7958 PL Koekange
Tel: 06-23941575
e-mail: info@scheper-installatie.nl
15

Agenda
21 juni
De Koegang nr. 13
22 juni	Fietstocht voorheen Vrouwen van Nu - vertrek vanaf De Schakel om
9.30 uur
23 juni
Nationale Duurzame Huizen Route - de Wijk - 16.00 uur
23 juni
Landgoed diner - Landgoed Welgelegen
25 juni	
Lazy Sunday met DJ Vintage Vinyl - Pitch en Putt Koekange Aanvang 14.00 uur - Entree Gratis Ook voor vertier voor kinderen
wordt gezorgd
30 juni
Samen aan Tafel - de Schakel - 11.30 uur
2 juli
Zomerzangavond - Kerk Berghuizen - 19.00 uur
9 juli
Falieberg Festival - Faliebergbos - 11.00-17.00 uur
21 juli
Landgoed diner - Landgoed Welgelegen
26 juli	Koekangerveld verwelkomt vanaf 10.00 uur de deelnemers aan de
Fiets4Daagse op de Kidsroute
20 aug.
‘Welgelegen viert de zomer’ buffet - Landgoed Welgelegen
25-27 aug. Paalzitten

Iedere zondag	
Klootschieten vanaf Clubgebouw KSV, Ruinerweg 41a,
Koekangerveld - 10.00 uur
Iedere week op di.
Dames 55+ Gymclub - 9.00-10.00 uur
Elke dinsdagavond 	Loopgroep Koekange, trainen - verzamelen bij de KIA aan
de Sportlaan - 19.30-20.30 uur
Iedere week op wo. Welzijn voor ouderen, Koersbal, 13.45-16.00 uur
Iedere 1e vr. v.d. maand Welzijn voor ouderen, Bingo - 14.00 uur

Adverteren?

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

0522 255 449 | drukkerij@kleen.nl

in De Koegang in Koekange, De Kei Havelte, Uffelte, Havelterberg en Darp
en De Molen in Nijeveen? Vraag naar de combinatietarieven.
Kopij en advertenties inleveren bij:
• Per e-mail dekoegang@kleen.nl (tel. 0522 255 449)
• Michel Kleen en Cisca de Jager, Eggeweg 37, 7958 PK Koekange
Volgende uitgave
21 juni 2017
Uiterste inleverdatum kopij
donderdag 15 juni 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

